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1. Az alábbi feladat az USA XVIII. századi államszervezetének működésére vonatkozik. (K/3)
Válaszolja meg a kérdéseket az ábra segítségével! (Elemenként 1 pont)

a) Nevezze meg az államformát! Húzza alá a helyes választ!
1. alkotmányos monarchia 2. köztársaság 3. királyság 4. rendi monarchia

b) Fejezze be a mondatot az indoklással!
Érvényesül a hatalmi ágak szétválasztása, mert …
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Nevezze meg a törvényhozó hatalmat és alkotóelemeit!
_____________________________________________________________________________________________________________________

2. Az alábbi feladat a francia polgári forradalommal kapcsolatos.
Egészítse  ki  a  megállapításokat  a  forrás  szövegének  felhasználásával!  Írja  a  megfelelő
sorszámokat a kipontozott helyre! (Elemenként 1 pont.) (K/3)

„2. Minden politikai egyesülés célja az ember természetes és elévülhetetlen jogainak megőrzése. Ezek a
jogok a szabadság, a tulajdon, a biztonság és az elnyomásnak való ellenállás.
3.  Minden  szuverenitás  alapelve  lényegileg  a  nemzettől  származik.  Semmilyen testület,  semmilyen
egyén sem gyakorolhat olyan hatalmat, amely nem kifejezetten ebből ered.
7. Mindenkit csak a törvény által előírt és általa meghatározott formák szerint lehet vád alá helyezni,
letartóztatni  vagy  fogságban  tartani.  Meg  kell  büntetni  azokat,  akik  önkényes  intézkedéseket
szorgalmaznak, hoznak, hajtanak vagy hajtatnak végre, …
9.  Minden  embert  ártatlannak  kell  tekinteni,  amíg  bűnössé  nem  nyilvánították,  ha  letartóztatását
elkerülhetetlennek  ítélik,  a  törvénynek  szigorúan  meg  kell  torolnia  minden  olyan  erőszakosságot,
amely nem szükséges az illető személy elfogásához.
16.  Az olyan társadalomnak,  ahol  a  jogok garanciáját nem biztosították,  a hatalmak szétválasztását
pedig nem határozták meg, nincs alkotmánya.”

(Részletek az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatából, 1789. augusztus 26.)

a) A népszuverenitás elvét a dokumentum ____________ pontja fogalmazza meg.
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b) Az ártatlanság vélelmét ____________ fogalmazza meg.

c) A hatalommegosztásról a ____________ szól.

3. A feladat az ipari forradalom technikai változásaival kapcsolatos. (K/4)
A  két  fénykép  ugyanazt  a  budapesti  teret  ábrázolja  –  100  év  különbséggel.  Egészítse  ki  a
táblázatot a minta alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

1. kép (1900 körül) 2. kép (2000 körül)

Kép sorszáma Az ipari forradalom vívmányai Az ipari forradalom mely szakaszára
jellemző ez a találmány?

1. Lóvontatású vasút első

a)

b)

c)

d)

4. A feladat a második ipari forradalommal kapcsolatos. (K/3)
Döntse el a források és ismeretei alapján, hogy a megállapítások a második ipari forradalom
okaira  vagy  következményeire  vonatkoznak!  Írjon  X  jelet  a  táblázat  megfelelő  oszlopába!
(Elemenként 0,5 pont.)

Kronológia:
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Megállapítás Ok Következmény

a) A  második  ipari  forradalom  által  előidézett  egyenlőtlen  gazdasági
fejlődés kiélezte a nagyhatalmak közötti ellentéteket.

b) Európa gazdag szén- és vasércbányáinak is köszönhetően az acélgyártás
és a közlekedés ugrásszerűen fejlődött.

c) A  hitelszervezetek  fejlődése,  az  ipari  és  a  banktőke  összeolvadása
létrejötte nélkül nem bontakozott volna ki a második ipari forradalom.

d) A tudomány nagyarányú fejlődése is szerepet játszott a második ipari
forradalom kibontakozásában.

e) Az elektromosság forradalmasította a közvilágítást.

f) Angliában az  ipari  forradalom  hatására  a  mezőgazdaságból  származó
nemzeti jövedelem jelentősen visszaesett.

5. A feladat az ipari forradalom következményeivel foglalkozik. (K/4)
Írja a forrás és ismeretei alapján a fogalmak betűjeleit az ábra üresen hagyott helyeire!  Egy
elemet nem kell felhasználni! (Elemenként 1 pont.)

„[…] Munkára születtem, és szívesen dolgoztam. Szerettem a szövőszékemet, az is szeretett engem. […]
És miért jutottam ide? Miért jutottam ide, s velem együtt Őfelségének hatszázezer becsületes, hű és
szorgalmas híve? Miért jutottunk ide sokéves küszködés után, miért süllyedtünk egyre lejjebb, miért
űztek el bennünket boldog otthonunkból, szeretett vidéki házunkból? Először komor, zárt városokba
kerültünk, s fokozatosan leszorultunk a pincékbe és odúkba, amelyekből hiányzik minden, ami a puszta
léthez szükséges; először az élet szerény kellékei fogytak el, azután a ruházat, s végül az élelem.

A Kapitalista rabszolgát talált, amely helyettesíti az emberi munkát és találékonyságot; ma már
legjobb esetben vigyázunk a gépre, de még ez a foglalatosság is kicsúszik a kezünkből az asszony és a
gyerek kezébe.[…]” 

(Benjamin Disraeli: Sybil vagy a Két Nemzet)

Fogalmak: 
A) Iparvárosok kialakulása
B) Alacsony munkabér
C) Géprombolás
D) Gyáripar
E) Bekerítés

A bérmunkások 
kialakulása, helyzetük,

munkakörülményeik
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6. A feladat a XIX. század eszmeáramlataira vonatkozik. (K/4)
Nevezze  meg  a  források  alapján  a  XIX.  század  négy  legfontosabb  eszméjét  (ideológiáját)!
(Elemenként 1 pont.)

a) „Egy új kormány alakításának puszta gondolata elegendő ahhoz, hogy undort és félelmet váltson ki
belőlünk. A Forradalom korában (az író az angol forradalomról beszél) azt akartuk, s ma is az a célunk,
hogy mindazt, amink van, őseink örökségeként birtokoljuk.  Nagy gondot fordítottunk arra, hogy ne
oltsunk  be  örökségünk  törzsébe  semmilyen  sarjat,  amely  nem  felel  meg  az  eredeti  növény
természetének…” (Edmund Burke)

b)  „A  proletariátus  arra  használja  majd  fel  politikai  uralmát,  hogy  a  burzsoáziától  fokról  fokra
elragadjon minden tőkét, hogy az állam, azaz az uralkodó osztállyá szervezett proletariátus kezében
centralizáljon minden termelési szerszámot és a lehető leggyorsabban fejlessze a termelőerők tömegét
[…]. Amikor majd a fejlődés folyamán az osztálykülönbségek eltűntek, és minden termelés a társult
egyének  kezében  összpontosult,  akkor  a  közhatalom  elveszti  politikai  jellegét…”  (Karl  Marx  és
Friedrich Engels)

c)  „Az egyén szabadságának tehát korlátozottnak kell lennie: nem lehet más emberek kárára. De ha
másokat saját ügyeiben nem zavar valaki, egyszerűen csak saját meggyőződése és megítélése szerint
cselekszik  a  rá  tartozó  dolgokban,  ugyanazok  az  okok,  amelyek  indokolták,  hogy  a  vélekedésnek
szabadnak kell lennie, azt is indokolják, hogy az egyénnek megengedjék, hogy saját számlájára nézeteit
zavartalanul átültesse a gyakorlatba.” (John Stuart Mill)

d) „A népek nem egyik napról a másikra érlelik meg kultúrájuk legjavát: semmiféle idegen nyelv ezt ki
nem kényszerítheti. A nemzeti talajon növekszik a kultúra legjobban, sőt mondhatnám, csak a nemzet
öröklött és tovább öröklődő nyelvében tud fejlődni.” (Johann Gottfried Herder)

a.) ____________________________________________________________
b.) ____________________________________________________________
c.) ____________________________________________________________
d.) ____________________________________________________________

7. A feladat az első ipari forradalom korára vonatkozik. (K/3)
Jelölje X jellel a táblázatban, melyik adatsor igazolja a megadott állításokat!  (Elemenként 0,5
pont.)
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Állítás A B C D

a) Az ipari forradalom korában a gyári termelés megsokszorozódott.

b) A gépi termelés csökkentette a termékek árait.

c) A pamutfonal ára harminchét év alatt kb. egy század részére csökkent.

d)  A  gépesítés  lehetővé  tette  a  pamutexport  ötvenszeresére  való
növekedését.

e)  A  gépi  szövőszékek  száma  1813  és  1829  között  nőtt  a  legnagyobb
arányban.

f) Egyenes arányosság van a gyapotimport és a pamutexport között.

8. A feladat a XIX. század eszmetörténetéhez kapcsolódik. (K/4)
Írja az ideológiák neve alá a megfelelő idézet betűjelét! (Egy idézet betűjele kimarad.) (Elemenként
1 pont.)

A. „A mai rendkívül káros társadalmi rétegződés felsőbb és alsóbb osztályai helyett egyetlenegy magas 
színvonalon álló osztály lesz csupán.”

B. „Ha nélkülözhetetlen az óvatosság ott, ahol élettelen anyaggal van dolgunk, sokkal
nélkülözhetetlenebbé válik, amikor rombolásunk és alkotásunk tárgyai érző lények, akiket nyomorba 
dönthetünk gyors és meggondolatlan döntésünkkel.”

C. „[…] A jól kormányzott országban a szuverén hatalmat egyetlen embernek kell gyakorolnia, a rendek
nem részesülhetnek a hatalomból, és nem parancsolhatnak az uralkodónak.”

D. „Az egyetlen cél, amelynek érdekében jogosan lehet civilizált közösség bármely tagjával szemben – 
akarat ellenére – erőszakot alkalmazni: mások sérelmének megakadályozása. Az ő saját java nem 
elégséges indok erre.”

E. „Ne legyen többé katolikus és protestáns, ne legyen többé porosz és osztrák, szász és bajor, ne legyen
többé gondolatbeli és akaratbeli ellentét köztetek – németek, legyetek végre egységesek, akarjatok 
végre egyet!”

Liberalizmus Nacionalizmus Konzervativizmus Szocializmus
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9. A feladat az ipari forradalmakra vonatkozik. (K/3)
A képek a két ipari forradalom vívmányait ábrázolják! Válassza ki azokat, amelyek kizárólag a
második  ipari  forradalom  (az  ipari  forradalom  második  szakasza)  technikai  színvonalát
tükrözik! (Választását a képek után jelölje!) (Elemenként 1 pont.)

A) B)

C) D)

E) F)
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G)

A kiválasztott képek betűjele:

10. A feladat a balkáni kérdéssel kapcsolatos. (K/4)
A forrás és ismeretei segítségével válaszoljon a kérdésekre!  Használja a középiskolai történelmi
atlaszt! (Elemenként 1 pont.)

Délkelet-Európa az 1878. évi berlini kongresszus után

a) Fogalmazza meg, miért vált a nemzetközi hatalmi politika fontos színterévé a Balkán a XIX.
század végén!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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b) Nevezze meg azt a balkáni államot (illetve területet), amely
1) a XIX. század első felében sikeres szabadságharc után szakadt ki az Oszmán 

Birodalomból: ________________________
2)  a  XIX.  század  második  felében  szakadt  ki  az  Oszmán  Birodalomból,  és  az  

Osztrák–Magyar Monarchia fennhatósága alá került: ________________________
3) a berlini kongresszus után lett szuverén állam, bár már a középkorban rendelkezett

önálló államisággal, a XX. században pedig az önálló délszláv állam egyik 
létrehozója lett: ________________________

11. A feladat az egységes Németország kialakulásához kapcsolódik. (K/4)
Adja meg a hiányzó adatokat a német egység kialakulásának állomásaihoz! Írja be a táblázatba
az események évszámát és a megfelelő személyek nevét! (Elemenként 0,5 pont.)

Esemény Évszám Személy Név

„a népek tavasza” a) Az ekkor megbukott 
osztrák kancellár.

e)

A königgrätzi csata b) A legyőzött uralkodó: f)

A sedani csata c) A legyőzött uralkodó g)

A Német Császárság 
kikiáltása

d) Az ekkori német 
kancellár.

h)

12. A feladat az ipari forradalmakra vonatkozik. (K/4)
a)  Válassza  ki  az  alább  felsorolt  találmányok  közül  azt  a  négyet ,  amelyek  az  első  ipari
forradalom korában keletkeztek! Írja a pontozott vonalra a találmányok számát!  (Elemenként
0,5 pont.)

1. csigasor 2. dinamit
3. elektromos izzólámpa 4. film (mozgókép)
5. gőzmozdony 6. pedálos szövőszék
7. szövőgép 8. távíró
9. torziós inga 10. vasesztergapad

Találmányok: ____________________________________________________________

b) Hogyan nevezzük az első ipari forradalom korában kialakult új üzemszervezési formát? (1 
pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Mi az első ipari forradalom meghatározó energiaforrása? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
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13. A feladat Németország nagyhatalommá válásával kapcsolatos. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

„11. tc. A szövetség elnöke Poroszország királya, aki a német császár címét viseli. A császár a birodalom
képviselője nemzetközi kapcsolatokban, hadat üzen és békét köt a birodalom nevében, szövetségeket
és más szerződéseket köt külhatalmakkal,  követeket akkreditál és fogad. A birodalom nevében való
hadüzenethez  a  Szövetségi  Tanács  beleegyezésére  van  szükség,  hacsak  nem  történt  támadás  a
szövetség területe vagy partvidéke ellen.” (Németország alkotmánya; 1871)

a) Melyik az a jelentős német anyanyelvű lakossággal rendelkező birodalom, amelyik katonai
veresége hatására kénytelen volt elfogadni, hogy nélküle valósul meg a német egység?
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Mikor és hol zajlott le a porosz sereg franciák elleni győztes csatája, amely elvezetett
a német egységhez?

Év: ________________________ Helyszín: ________________________

c) Nevezzen meg két olyan tényezőt,  amelyek hozzájárultak a franciák elleni porosz katonai
győzelemhez!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Nevezzen meg olyan területet,  amelyet az 1870-71-es francia–porosz háborút lezáró béke
csatolt Németországhoz!
_____________________________________________________________________________________________________________________

e) Mi lett a hivatalos neve Németországnak 1871-ben?
_____________________________________________________________________________________________________________________
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f)  Szükség  van-e  a  fent  idézett  német  alkotmány  értelmében  a  hadüzenethez  a  Szövetségi
Tanács egyetértésére, ha idegen állam támadja meg az országot?
_____________________________________________________________________________________________________________________

14. A feladat az Amerikai Egyesült Államok XVIII. századi történelmére vonatkozik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre az  Amerikai  Egyesült  Államok berendezkedését  bemutató ábra és
ismeretei alapján!

a) Nevezze meg a hatalmi ágakat megtestesítő legmagasabb szintű intézményt vagy tisztséget!
(Elemenként 0,5 pont.)

törvényhozó hatalom: ________________________________________________
végrehajtó hatalom: ________________________________________________

b) Fogalmazza meg a felvilágosodás államelméleteinek egy olyan elvét,  amely érvényesül  az
Amerikai Egyesült Államok működésében! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c)  Nevezze  meg  azt  a  két  történelmi  személyt,  akikre  a  következő  leírások  vonatkoznak?
(Elemenként 1 pont.)

1. A függetlenségi háború vezéralakja, az Amerikai Egyesült Államok első elnöke, nagy szerepe 
volt abban, hogy a 13 egymással is versengő volt gyarmatból megszületett az államszövetség.

Név: ________________________________________________
2.  A Függetlenségi  Nyilatkozat  egyik  megszövegezője,  a  francia  forradalom kitörése  idején  
országa párizsi követe, az Amerikai Egyesült Államok harmadik elnöke.

Név: ________________________________________________
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15. A feladat az Amerikai Egyesült Államok kialakulásával kapcsolatos. (K/4)
Válaszoljon  az  Amerikai  Egyesült  Államok  létrejöttére  vonatkozó  kérdésekre  a  forrás  és
ismeretei alapján!

„Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az
embert teremtője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel,  amelyekről le nem mondhat, s ezek
közé  a  jogok  közé  tartozik  a  jog  az  élethez és  a  szabadsághoz,  valamint  a  jog  a  boldogságra  való
törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az emberek kormányzatokat létesítenek, amelyeknek
törvényes hatalma a  kormányzottak beleegyezésén nyugszik.  Ha bármikor,  bármely  kormányforma
alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a nép joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa
vagy  eltörölje,  és  új  kormányzatot  létesítsen,  olyan  elvekre  alapítva  és  hatalmát  olyan  módon
szervezve,  amely  jobban  védi  biztonságát,  és  jobban  elősegíti  boldogulását.  […]  Nagy-Britannia
jelenlegi  királyának  a  története  nem  egyéb,  mint  ismételt  jogtalanságok  és  bitorlások  sorozata,
amelynek határozott célja a teljes zsarnokság érvényesítése államaink felett. […] Mi tehát az Amerikai
Egyesült Államok képviselői, általános kongresszusba összegyűlve a világ legfelsőbb bírájának ajánlva
szándékaink  tisztaságát,  e  gyarmatok  becsületes  népe  nevében  és  felhatalmazása  alapján,
ünnepélyesen kinyilvánítjuk és kihirdetjük, hogy ezek az Egyesült Gyarmatok immár természetüknél és
joguknál fogva, szabad és független államok.” 

(Részletek az amerikai Függetlenségi Nyilatkozatból)

a) Melyik az a XVIII. századi eszmerendszer, amelynek gondolatai megjelennek a szövegben?
(0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Melyikre nem utal a forrásrészlet szövege? Húzza alá a helyes választ! (0,5 pont)
társadalmi szerződés alapvető emberi jogok hatalmi ágak megosztása

c) Milyen „jogtalanságokat” követett el a brit uralkodó az amerikai gyarmatok ellen? Említsen
meg  kettőt  a  gyarmatokra  nézve  sérelmes  uralkodói  döntések  /  intézkedések  közül!
(Elemenként 1 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Ki vezette a nyilatkozatot megfogalmazó bizottságot? Húzza alá a helyes választ! (1 pont)
Thomas Jefferson Abraham Lincoln Franklin Delano Roosevelt
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16. A feladat az ipari forradalmakkal kapcsolatos. (K/3)
Oldja meg a feladatokat az adatok és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

1. táblázat:

Az európai országok részesedése (%-ban) gazdasági ágazatonként
1820 körül (Európa = 100%)*

Ágazatok Nagy-Britannia Franciaország Többi állam

Feketeszéntermelés 88 4 8

Nyersvastermelés 24 27 49

Gyapotfelhasználás 60 24 16

* Oroszország nélkül

2. táblázat:

Az európai országok részesedése (%-ban) gazdasági ágazatonként
1913-ban (Európa = 100%)*

Ágazatok Nagy-Britannia Franciaország Németország Többi állam

Feketeszén-termelés 52 7 34 7

Nyersvastermelés 25 13 40 22

Acélgyártás 20 12 46 22

Gépgyártás 27 5 48 20

Vegyipari termelés 19 14 41 26

Gyapotfelhasználás 43 11 19 27

* Oroszország nélkül

a) Melyik időszakra igaz a következő állítás? Karikázza be a helyes válasz sorszámát!
Az  ipari  forradalmak  korában  legfontosabbnak  számító  energiahordozó  kitermelésében  a
táblázatokban szereplő nagyhatalmak nagyjából egyenlő arányban vettek részt.

1. Az első ipari forradalom korára.
2. A második ipari forradalom korára.
3. Mindkettőre.
4. Egyikre sem.

b) Nevezze meg a táblázatokban szereplő ágazatok közül azt, amelyikre igaz a következő állítás!
Nagy-Britannia elsősorban a gyarmatairól  – főként Indiából  – érkező nyersanyagnak köszönhetően
tudta megőrizni vezető szerepét ebben az ágazatban.

Az ágazat neve: ________________________________________________

c) Nevezze meg azt az országot, amelyikre igaz a következő állítás!
Az első világháború előestéjén a legtöbb nehézipari ágazatban vezető szerepet töltött be Európában.

Az ország neve: ________________________________________________
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17. A feladat az Amerikai Egyesült Államok történetéhez kapcsolódik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források segítségével! (Elemenként 1 pont.)

a)

Vasútvonalak hossza az USA-ban

1870 85 000 km

1890 263 000 km

1910 386 000 km

Acéltermelés az USA-ban

1870 69 000 tonna

1885 1 712 000 tonna

1900 10 188 000 tonna

1913 31 301 000 tonna

Állapítson meg szoros/közvetlen ok-okozati  összefüggést  a két  táblázat adatainak alakulása
között!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)

Az USA lakossága

1861 31 millió

1910 92 millió

Nevezze meg a lakosságszám változásának legfőbb okát!
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) „Ez a törvény nem akarja lehetetlenné tenni a vállalkozók társulásait, de meg akarja gátolni az olyan
egyesüléseket, amelyek akadályozzák a versenyt, s növelik a termelő hasznát a fogyasztó terhére.”

(Az ún. Sherman-féle törvény, 1890)

Hogyan próbálták meg korlátozni a vállalatok a versenyt? Említsen meg egy ilyen – az idézett
törvény által is szabályozott – konkrét lehetőséget!
_____________________________________________________________________________________________________________________

18. A feladat az alkotmányossághoz kapcsolódik. (K/4)
Írja a megfelelő fogalmat a meghatározás után! (Elemenként 1 pont.)

a)  Több  ország  törvényhozó  testületének  elnevezése,  az  egyik  legismertebb  a  kétkamarás  angol
intézmény: ________________________________________

b) A alkotmányosság garanciája, Montesquieu egyik alapelve, az állami intézmények ezáltal ellenőrzik
egymást: ________________________________________

c) A demokrácia gyakorlásának két formája lehetséges, az egyik a népszavazásokon alapuló közvetlen
rendszer, a másik pedig a: ________________________________________

d)  Állampolgári  jog,  a  demokráciákban nem korlátozza  vagyoni-jövedelmi  vagy műveltségi  cenzus:
___________________________________________________________________________________________________________________
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19. A feladat a felvilágosodáshoz kapcsolódik. (K/4)
Rendelje  a  felvilágosodáshoz  köthető  fogalmakhoz  az  Emberi  és  Polgári  Jogok  Nyilatkozata
idézett  pontjai  közül  a  leginkább  odaillőt!  Írja  a  táblázat  megfelelő  sorába  az  odaillő  pont
sorszámát! (Elemenként 1 pont.)

„1.  Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad,  a  társadalmi különbségek
csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulnak.
2. Minden politikai társulás célja az ember természetes és elévülhetetlen jogainak megőrzése. E jogok:
a szabadság, a tulajdon, a biztonság s az elnyomatással szemben való ellenállás.
3. Minden szuverenitás elve természeténél fogva a nemzetben lakozik, sem testület, sem egyén nem
gyakorolhat hatalmat, mely nem határozottan tőle ered.
6. […] A törvény előtt minden polgár egyenlő, tehát egyformán alkalmazható minden közhivatalra.
9. Mindaddig, míg bűnössé nem nyilvánítják, minden ember ártatlannak vélelmezendő.
10. Senkit meggyőződése s vallási nézetei miatt háborgatni nem szabad.
16.  Az  olyan társadalomnak,  […]  ahol  a  törvényhozó és  a  végrehajtó  hatalom szétválasztását  nem
hajtották végre, semmiféle alkotmánya nincs.” (Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata)

Fogalom Pont sorszáma

a) népfelség elve

b) hatalmi ágak elválasztásának elve

c) társadalmi szerződés

d) lelkiismereti szabadság

20. A feladat a XIX. századi politikai eszmékkel kapcsolatos. (K/4)
Döntse  el,  mely  forrásrészletek  támasztják  alá  a  táblázatban  szereplő  állításokat!  Írja  a
forrásrészletek betűjeleit a táblázat megfelelő soraiba!  Egy sorba egy betűjelet írjon! Két forrás
kimarad. (Elemenként 1 pont.)

A) „A munkásforradalom első lépése a proletariátus uralkodó osztállyá emelése, a demokrácia kivívása.
A proletariátus arra használja fel uralmát, hogy a burzsoáziától fokról fokra elragadjon minden tőkét
[…].”

B)  „Teljes  joggal  remélhetjük,  […]  hogy  szervezés,  nevelés  és  propaganda  útján  […]  a  proletár  és
szocialista állam lép az oligarchikus és burzsoá állam helyébe. […] Lehetséges, hogy az új szocialista
államba való belépésünk épp oly észrevétlenül fog végbemenni, mint ahogyan a tengerészek áthajózása
az egyik féltekéről a másikra […].”

C) „Annál jobb az emberiségnek, mennél többet népesítünk be a világból. […] Ha a világ nagyobb része
a mi uralmunk alá kerül, az a háborúk végét hozza. […] Isten bizonyára kiválasztott eszközévé formálja
az angolul beszélő fajt […].”

D)  „Az  egyén  csak  annyiért  felelős  a  társadalomnak,  amennyi  viselkedéséből  másokat  érint.
Mindabban, ami csak őt érinti, jogos függetlensége korlátlan. Önmagának, saját testének és lelkének,
mindenki korlátlan ura.”

E) „Megtartani s egyszerre javítani […]. Ha nélkülözhetetlen az óvatosság és elővigyázatosság ott, ahol
élettelen anyaggal van dolgunk, sokkal nélkülözhetetlenebbé, szent kötelességgé válik akkor, amikor
rombolásunk és alkotásunk tárgya nem is kő, hanem érző lények, akiket nyomorba dönthetünk gyors
és meggondolatlan döntésünkkel.” 



Az újkor története – Érettségi feladatok gyűjteménye – 15

F) „Mi pedig ezt mondjuk: […] megkínálunk titeket alkotmányos polgársággal, politikai nemzetiséggel,
s mind azon javakkal, melyekkel ez a haza polgárait elárasztja, s mindezekért nem kívánunk egyebet,
mint hogy a hazát, mely titeket politikai nagykorúsággal megajándékoz, szeressétek […].”

Állítás A forrás betűjele

a) A konzervativizmus elveti a radikális, forradalmi változásokat.

b) Marx a proletárállam megteremtését erőszakos eszközökkel akarta elérni.

c)  A XIX. század első felében a liberális és nacionalista eszmék összefonódtak
egymással.

d) A liberalizmus a lehető legerősebben védi az alapvető emberi jogokat.

21. A feladat az ipari forradalmakhoz kapcsolódik. (K/3)
Fogalmazza meg egy-egy szóval / kifejezéssel a képpárok és ismeretei segítségével az első és a
második ipari forradalom közti főbb különbségeket a megadott három kérdéskörben! Töltse ki a
táblázatot! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Fejlesztés, feltalálás

b) Az erőgépek
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c) A kezdeti húzóágazatok

Kérdéskörök Az első ipari forradalom idején A második ipari forradalom idején 

a) Fejlesztés, feltalálás

b) Az erőgépek

c) A kezdeti húzóágazatok

22. A feladat az Amerikai Egyesült Államok alkotmányával kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

a) „A [.......] hatalom az Amerikai Egyesült Államok elnökét illeti.” (Részlet az alkotmányból)
Melyik kifejezés hiányzik az idézet kipontozott részéből? Karikázza be a helyes kifejezés
sorszámát!

1. legfelsőbb bírói 2. törvényhozó 3. végrehajtó 4. törvényhozó és végrehajtó

b)  „Minden itt meghatározott [.......] hatalom ezennel az Egyesült Államok Kongresszusát illeti, amely
Szenátusból és Képviselőházból áll.” (Részlet az alkotmányból)
Melyik  kifejezés  hiányzik  az  idézet  kipontozott  részéből?  Karikázza  be  a  helyes  kifejezés
sorszámát!

1. legfelsőbb bírói 2. törvényhozó 3. végrehajtó 4. törvényhozó és végrehajtó

c)  „A [törvényhozó hatalom] nem alkot törvényt vallás alapítása vagy a vallás szabad gyakorlásának
eltiltása tárgyában; nem csorbítja a szólás- vagy sajtószabadságot;  nem csorbítja a népnek a békés
gyülekezéshez való jogát.” (Alkotmánymódosítás, 1791)
Nevezze meg azt a XVIII. századi eszmerendszert (irányzatot), amelynek hatása tükröződik a
fenti alkotmánymódosításon!
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  „Az  Egyesült  Államokban  vagy  annak  fennhatósága  alá  eső  területen  sem  rabszolgaság,  sem
kényszerű szolgaság nem fordulhat elő.” (Alkotmánymódosítás)
Melyik évben fogadták el a d) feladatrészben szereplő alkotmánymódosítást? Karikázza
be a helyes válasz sorszámát!

1. 1776 2. 1783 3. 1865 4. 1918
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23. A feladat az ipari forradalomhoz kapcsolódik. (K/4)
Döntse el a forrás és ismeretei segítségével, hogy az állítások igazak vagy hamisak! Írjon X jelet a
táblázat megfelelő mezőjébe! (Elemenként 1 pont.)

„Megnéztem  több  és  többféle  nagy  gyárakat,  ezek  között  [egy]  gyapotgyárat,  mely  […]  roppant
terjedelmű. Száz lóerejű gőzgép, mit egy emberke mozgásban tart, 880 embererejét pótolja ki, s képes
hajtani 50 000 orsót, mivel 750 személy annyi cérnát fon, mennyit gép nélkül kézzel 200 000 személy
tudna fonni, s 12 óra alatt az 50 000 orsó mindenikre 840 rőföt készítvén, valamennyi összesen 42 000
000 rőföt ad, mi negyedfélszer éri körül a földgömböt. Erre emlékezve talán könnyebb lesz megfognod
a három sziget gazdagságát; mert mint látod, eszerint a birodalomban csak 25 000 000 ember lakik,
eszik és költ, de a 750 : 200 000 arányában, mit azonban mindenféle gyárakra nézve általánosnak nem
állíthatok, 66 500 000 000 embererő dolgozik és keres.” (Szemere Bertalan: Utazás külföldön, 1838)

Megállapítás Igaz Hamis

a) Szemere a termelékenység növekedésében látta Anglia gazdagságának okát.

b) A  meglátogatott  gyár  nyersanyagát  elsősorban  az  angol  juhtenyésztés
biztosította.

c) A meglátogatott  gyár  mechanikus rokkák helyett  már  gőzhajtású fonógépeket
használt.

d) A  meglátogatotthoz  hasonló  gyárak  elterjedése  a  bányászat  fellendülését  is
eredményezte.

24. A feladat az ipari forradalmakkal kapcsolatos. (K/3)
Válassza ki a következő – az ipari forradalmak korára vonatkozó – források közül azt a hármat,
amely  a  második  ipari  forradalom  korához  köthető!  Írja  a  megfelelő  források  betűjelét  a
táblázatba! (Elemenként 1 pont.)

A) Ford-modell B) A széntermelés megoszlása Európában
(Oroszország nélkül)
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C) New York-i épületek D) Európai nagyhatalmak éves acéltermelése
(millió tonna)

E) Az 1000 főre jutó születések és halálozások
számának változása Angliában

F) Vasútvonalak Európában

A második ipari forradalomhoz köthető források betűjele:

25. A feladat az első ipari forradalom hatásaival kapcsolatos. (K/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

a) 

Az utazással töltött idő London és Birmingham között

Év Idő (óra)

1750 48

1850 3,5

Az ipari forradalom mely vívmányával magyarázható a táblázatból kiolvasható változás?
___________________________________________________________________________________________________________________
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b) „Midőn egy utcát felbontanak, látni benne a sok vasinat, mely […] Londonba életet visz. Mint midőn
karunkra nézünk, s látjuk rajta a kéklő ereket. […] A londoni polgár ki se mozduljon házából, minden
helyébe jön.” 

(Szemere Bertalan: Utazás külföldön, London, 1838)

A városok fejlődésének mely új összetevőjét írja körül a forrás?
___________________________________________________________________________________________________________________

c)  „Végigjárván  a  főutcán,  igen  meglepett  a  temérdek  bolt  és  üzlet  roppant  terjedelme.  […]  A
legnagyobb az egész városban szemben van a fogadónkkal.  Ez egy roppant nagy, fehér márványból
épült,  négy  utcára  szolgáló  négyemeletes  palota.  A  földszinten mindennemű  divatcikknek  kicsiben
árulása, az emeletekben, de még a föld alatt is, nagyban árulás.”

(Perczel Miklós naplója, New York, 1851)

Mi volt az a termelésben bekövetkezett változás, amelynek hatását leírja a szöveg?
Karikázza be a helyes válasz sorszámát! Egyetlen választ karikázzon be!

1. A gyáripar kialakulásának köszönhetően megindult a tömegtermelés.
2. Elterjedt a futószalag használata a gyáriparban.
3. A teljes munkafolyamatot egy ember csinálta végig.
4. A termelés során fokozottan ügyeltek a minőségre.
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1. A XIX. század uralkodó eszméihez kapcsolódó forrásrészleteket közlünk. (E/4)
Nevezze meg a forrásrészletek alapján az eszmeáramlatot! (Elemenként 1 pont)

a) „Az ő saját – fizikai vagy erkölcsi – java nem elégséges indok erre. […] az egyén csak annyiért felelős
a társadalomnak,  amennyi  viselkedéséből  másokat  érint.  […] Az egyetlen cél,  amelynek érdekében
jogosan lehet civilizált közösség bármely tagjával szemben – akarata ellenére – erőszakot alkalmazni:
mások sérelmének a megakadályozása.” (Mill)

_____________________________________________________________________

b)  „Az egyes ember tehát szükségképpen valamely néphez tartozik, s e népből származik. Azonban,
ami  a  szellemből,  a  testi  erőből,  a  kultúrából,  az  emberségből  az  övé,  vagy  az  övé  lesz,  népének
sajátosságaként  jelentkezik  benne,  s  ezen  az  úton  ér  is  el  hozzá,  éppen  ezért  az  egyén  csakis  e
sajátosságokon belül bontakozhat ki. Az egyén törekvéseinek tehát meg kell egyezniük annak a népnek
a törekvéseivel, melynek ő csak része […]” (Luden)

_____________________________________________________________________

c)  „Megtartani s egyszerre javítani – ez más jellegű feladat. Ha a régi alkotmány használható részeit
meg akarjuk tartani,  s ha az újat hozzá akarjuk illeszteni ahhoz,  ami a régiből megmaradt,  akkor a
termékeny  elme  minden  erejét,  csüggetlen  és  megfeszített  figyelmét,  sokrétű  összehasonlító  és
összekötő képességét,  minden alkotó talentumát mozgásba kell  hozni; egymással  vetélkedő emberi
rossz tulajdonságok egyesített ereje ellen kell felvennie a harcot; a konokság ellen, amely elvet minden
reformot, és a könnyelműség ellen, amely mindent tönkretesz.” (Burke)

_____________________________________________________________________

d) „Minden eddigi társadalom története osztályharcok története. 
Szabad és rabszolga,  patrícius és  plebejus,  báró és  jobbágy,  céhmester  és  mesterlegény,  egyszóval:
elnyomó  és  elnyomott  folytonos  ellentétben  álltak  egymással,  szakadatlan,  hol  palástolt,  hol  nyílt
harcot vívtak,  olyan harcot, amely mindenkor az egész társadalom forradalmi átalakulásával vagy a
harcban álló osztályok közös pusztulásával végződött […]” (Marx)

_____________________________________________________________________

2. A feladat a XIX–XX. század fordulójának gyarmattartóira és gyarmataikra vonatkozik. 
Válaszoljon a kérdésekre a táblázat tanulmányozása után! (Elemenként 0,5 pont.) (E/3) 

a) Melyik ország rendelkezett a századfordulón a legnagyobb gyarmatbirodalommal?
____________________________________________________________________________________________
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b) A fent említett országon kívül melyik állam birtokolt saját területéhez képest legnagyobb
arányú gyarmati területeket 1910-ben?
____________________________________________________________________________________________

c) Melyik állam gyarapította legdinamikusabban gyarmatai területét 1871 és 1910 között?
____________________________________________________________________________________________

d) Melyik állam gyarmatain volt a legalacsonyabb az átlagos népsűrűség? 
____________________________________________________________________________________________

e) Mi az oka annak, hogy Németország és Olaszország csak 1910-re rendelkezett gyarmatokkal?
Egy okot említsen! ____________________________________________________________________________________________

f) A felsorolt országok közül melyek voltak a legkorábbi gyarmattartók? Egyet említsen!
____________________________________________________________________________________________

3. A feladat a XIX–XX. század fordulójának nagyhatalmaira vonatkozik. (E/3)
A források tanulmányozása után oldja meg a feladatot! (Elemenként 0,5 pont.)

Átlagos évi növekedés (1870–1913)
Ország Össztermelés (%/év) Termelékenység növekedése (%/év)

Nagy-Britannia 2,2 1,5
Németország 2,9 2,1
Franciaország 1,6 1,8

USA 4,1 2,4



Az újkor története – Érettségi feladatok gyűjteménye – 22

A források alapján nevezze meg azt a nagyhatalmat, amelyik a XX. század elejére …

a) … a legnagyobb területű gyarmatbirodalmat hozta létre.

b) … termelékenységének növekedése meghaladta Németországét.

c)  …Afrikában  egy  nyugatról  keletre  kiterjedő,  összefüggő  gyarmati  terület
kialakítására törekedett.

d)  …  gazdasági  ereje  messze  nem  állt  összhangban  a  nemzeti  egység
megteremtése után szerzett három afrikai területtel.

e) … európai ütközőállam, amelynek az afrikai gyarmata elválasztotta az angol és
francia érdekterületeket.

f)  …  az  ún.  Helgoland-Zanzibár  szerződés  révén  1885-ben  Zanzibár  területét
szerezte meg.

4. A feladat az ipari forradalommal kapcsolatos. (E/3)
Oldja meg a feladatokat! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Egészítse ki az alábbi két folyamatábrát! Írja be a megfelelő fogalmak betűjelét!

b) Nevezze meg a gőzgép és gőzmozdony feltalálóját!
Gőzgép: ________________________________________________
Gőzmozdony: ________________________________________________
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5. A feladat a napóleoni háborúk időszakával kapcsolatos! (E/2)
Oldja meg a feladatokat ismeretei alapján!

a) Állapítsa meg, hogy az alábbi források melyik csatára vonatkoznak!  Írja a csata betűjelét a
szöveg utáni vonalra! (Elemenként 0,5 pont.)

A) Waterloo B) Borogyinó C) Trafalgar D) Austerlitz

1.  „Nem találtunk lakosokat, nem ejtettünk hadifoglyokat. Bent jártunk [...], mégis egy nyílt tengeren
iránytű  nélkül  hánykolódó  hajóhoz  hasonlítottunk;  semmit  sem  tudtunk  arról,  mi  történik
körülöttünk.” (A. A. L. de Caulaincourt) _____

2.  „Úgy  hozzászoktattam  őket  a  nagy  győzelmekhez,  hogy  nem  tudják,  hogyan  kell  átvészelni  a
kudarcot. Mi lesz szegény Franciaországgal? Én mindent megtettem érte, amit tudtam.”

(A. Z. Manfred: Napóleon) _____

b) Nevezzen meg egy európai dinasztiát, amelyik ellen harcolt Napóleon! (0,5 pont.)
________________________________________________ 

c) Nevezze meg, mely ország ellen hirdette meg Napóleon a kontinentális zárlatot! (0,5 pont)
________________________________________________

6. A feladat a napóleoni háborúkhoz kötődik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei alapján!

Francia megszálló csapatok Frankfurt közelében elkobzott angol árut égetnek el. (1810)

a) Melyik rendeletet érvényesítik a képen?
________________________________________________________________________________________________ (0,5 pont)

b) Kinek a nevéhez köthető a rendelet?
________________________________________________________________________________________________ (0,5 pont)

c) Mikor uralkodott a rendeletet kiadó személy?
________________________________________________________________________________________________ (0,5 pont)
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d) Mi volt a rendelkezés célja?
________________________________________________________________________________________________ (0,5 pont)

e) Soroljon fel kettőt a rendelkezés következményei közül! (Elemenként 1 pont.)
1. ________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________

7. A feladat a XVIII–XIX. századi világgazdaságra vonatkozik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a táblázat tanulmányozása után! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Nevezze meg,  melyik ország ipari részesedése volt a legnagyobb 1800 és 1860 között,  és
magyarázza meg ennek okát!

Ország: ________________________________________________________________________________________________
Ok: ________________________________________________________________________________________________

b) Melyik állam részesedése növekedett a leggyorsabban 1860 és 1913 között?  Említsen két
olyan  sajátos  körülményt,  amely  szerepet  játszott  az  ország  gazdasági  teljesítményének
növekedésében!

Állam: ________________________________________________________________________________________________
Körülmények:

1. ________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________

c)  Nevezze  meg  azt  a  folyamatot,  amely  az  ipari  forradalom  során  átalakította  a
településszerkezetet!

________________________________________________________________________________________________
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8. A feladat az ipari forradalomhoz kapcsolódik. (E/4)
Pótolja  a  források  segítségével  a  feladat  végén  található  szövegből  hiányzó  szavakat,
kifejezéseket! (Elemenként 0,5 pont.) 

Az utazási idő (menetidő) csökkenése Londonból néhány fontosabb angol városba

A fontosabb európai országok szén- és vastermelése
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A  gőzhajó  felfedezése  után  a  szárazföldi  közlekedés  forradalmát  a
________________________________________________ (a)  jelentette.  Az  addigi  postakocsikkal  és  szekerekkel
történő  szállításhoz  képest  jelentősen  csökkent  a  ________________________________________________  (b)  és
óriásira  nőtt  a  ________________________________________________  (c)  mennyisége.  E  két  tényező  azt
eredményezte,  hogy  a  szárazföldi  szállítás  jóval  ________________________________________________  (d)  lett.
Ezért  érte  meg  egész  Európát  behálózni  vasútvonalakkal.  A  vasútépítés  aztán  hatalmas
megrendeléseket biztosított a  ________________________________________________-nak(e). Ugrásszerűen nőtt a
________________________________________________ f)- és ________________________________________________ g)-termelés.
Mindebben  hagyományosan  ________________________________________________  (h)  járt  élen,  de  az  1830-as
évektől dinamikusan zárkóztak fel a német területek.

9. A feladat a napóleoni háborúkhoz és a korszak nagyhatalmi politikájához kapcsolódik. 
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (E/3)

a) Melyik országban érte először végzetes kudarc a Napóleon által vezetett sereget? (0,5 pont)
________________________________________________________________________________________________

„A győztes nagyhatalmakat három fő cél vezette: először is Franciaországot meg akarták akadályozni
abban,  hogy  újból  fenyegethesse  Európát.  […]  Másodszor  a  győztesek  a  kisebb  országok  rovására
akartak erősödni, de semmiképp sem oly mértékben, hogy az a nagyhatalmak egyensúlyát felborítsa.
Végül arra törekedtek, hogy ahol lehet,  újból  a régi dinasztiákat ültessék vissza trónra.”(M. Roberts
történész)

b) Nevezze meg, melyik kongresszusra utal a fenti forrásrészlet? (0,5 pont)
________________________________________________________________________________________________

c) Ki volt a kongresszus házigazda-diplomatája? (0,5 pont)
________________________________________________________________________________________________

d) Válassza ki bekarikázással a felsorolt fogalmak közül azt, amelyik a fenti idézetben aláhúzott
szövegrészlethez kapcsolható! (1 pont)

/ emigráció  / rekonstrukció  / restauráció / intervenció

e) Nevezze meg, hol zajlott az alábbi idézetben olvasható ütközet? (0,5 pont)
„[1815] június 18-ának reggelén szembekerültek egymással.  A francia hadsereget […] pánik szállta
meg: a porosz lovasság rávetette magát a császári gárdára, amely két tűz közé szorult. […] Wellington,
aki egész napon át állta Napóleon csapatainak gyilkos támadásait, maga is általános rohamra indult.
[…] Mindennek vége volt.” (J. Tarle történész)

________________________________________________________________________________________________
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10. A feladat az ipari forradalom korával kapcsolatos. (E/3)
Döntse el  a  források és  ismeretei  alapján az alábbi  állításokról,  hogy igazak vagy hamisak!
Tegyen X jelet a táblázat megfelelő helyére! (Elemenként 0,5 pont.)

Megállapítás Igaz Hamis

a) A francia fémiparban az előállított termékek aránya 1850 után nőtt.

b) A textilipar jelentősége a második ipari forradalom idején egyre nőtt.

c) Franciaországban az agrárnépesség arányaiban nagyobb volt, mint Angliában. 

d) A francia iparban dolgozók száma 1856 és 1896 között csökkent.

e) Az ipari forradalom Angliából indult a XVIII. század elején.

f) harmadik szektorban dolgozók aránya Franciaországban 1876 és 1896 között
hozzávetőleg 10 százalékkal nőtt.
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11. A feladat Németország XIX. századi történetéhez kapcsolódik. (E/3)
A térkép segítségével válaszoljon a kérdésekre!

a) A vas és a szén kiemelten szerepel a térképen. Mi a jelentőségük a tárgyalt korszakban? (1 p.)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

b) Mi a térképről is leolvasható következménye annak, hogy a korszakban a német területek
sok kitermelhető ásványkinccsel, olcsó és képzett munkaerővel, és a népességrobbanás miatt
bővülő belső piaccal rendelkezett? (1 pont)

________________________________________________________________________________________________

c) Nevezzen meg két, a Porosz Királysághoz tartozó iparvidéket! (Elemenként 0,5 pont.)
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
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12. A feladat a francia forradalom és a napóleoni kor történelméhez kapcsolódik. (E/3)
Töltse ki a táblázatban a Helyszín oszlopát, majd a helyszínek betűjelét kapcsolja össze a térkép
számozott helyeivel!  (Több a számozott hely, mint amennyi a jó megoldáshoz szükséges.)  (Soronként
0,5 p)

Dátum Helyszín Esemény Sorszám a térképen

1789. V. 5. a) a rendi gyűlés megnyitása

1793. III.10.-XII.23. b) forradalomellenes, royalista
parasztfelkelés

1804. XII. 2. c) Napóleon császárrá koronázása

1813. X. 16-19. d) A „népek csatája” 11.

1815. VI. 18. e) Napóleon utolsó veresége

1814-1815 f) kongresszus az európai
rendezésről
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13. A feladat a szent szövetségi Európa nagyhatalmainak együttműködésével kapcsolatos. 
A térkép és ismeretei segítségével válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont.) (E/3)

a) Melyek voltak a Szent Szövetség legfontosabb céljai? (Nevezzen meg kettőt!)
1. ________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________

b) Az 1820-as és 30-as években több európai országban is forradalmi megmozdulások zajlottak
az abszolút monarchiák ellen. A térkép és ismeretei alapján egészítse ki a táblázatot!

Forradalom helyszíne A beavatkozó dinasztia

Kongresszusi Lengyelország

Spanyol Királyság

Nápoly–Szicíliai Királyság

Piemont

14. A feladat a francia forradalomhoz kapcsolódik. (E/3)

a) Nevezze meg a forradalomban egymás ellen fellépő politikai irányzatokat! Írja a forrásokhoz
annak a politikai irányzatnak a nevét, amelynek elveit a szöveg tükrözi!
(Elemenként 0,5 pont.)

1.  „A királynak a törvényhozó hatalom integráns részének kell lennie. Az alkotmány egyensúlyának
fenntartása  érdekében  szükség  van  arra,  hogy  a  végrehajtó  hatalom  rendelkezzék  a  törvényhozó
hatalom egy részével, de nem az egésszel. E két hatalom teljes egyesülése zsarnoksághoz vezet,  de
teljes szétválasztásuk is: a törvényhozás, ha teljesen elválasztjuk a végrehajtástól, magához ragadja és
érzéketlenül bitorolja annak jogait.”

________________________________________________
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2.  „Fel  kell  számolni  az  anarchiát  Franciaországban,  véget  kell  vetni  a  trón  és  az  oltár  elleni
támadásoknak, vissza kell állítani a törvényes hatalmat, vissza kell adni a Királynak az őt megillető
biztonságot  és  szabadságot,  s  olyan  helyzetet  kell  teremteni  számára,  hogy  a  neki  járó  törvényes
hatalmat gyakorolhassa.”

________________________________________________

3.  „Eljött  az új keresztes hadjárat ideje,  az egyetemes szabadság keresztes hadjáratáé.  Egy népnek,
amely hatszáz esztendős szolgaság után kivívta szabadságát,  szüksége van a háborúra,  háború kell,
hogy megszilárduljék.”

________________________________________________

4.  „A forradalmi kormány a jó polgároknak tartozik azzal,  hogy biztosítja számukra a nemzet teljes
támogatását. A nép ellenségeinek csak a halállal tartozik. Amikor az alkotmány elveinek betű szerinti
végrehajtását követelik, csak azért teszik, hogy büntetlenül áthághassák azokat. Hitvány gyilkosok ők,
bölcsőjében szeretnék megfojtani a Köztársaságot.”

________________________________________________

b) Írja az a) feladatrész megoldásai közül azt az irányzatot a filozófusok neve mellé, amelyik a
legközelebb állt az adott filozófus elképzeléseihez! (Elemenként 0,5 pont.)

Montesquieu: ________________________________________________
Rousseau: ________________________________________________

15. A feladat a francia forradalomhoz kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

„Itt nincs szó semmiféle perről. Lajos nem vádlott; Önök [a Nemzeti Konvent] nem bírák; Önök nem
lehetnek mások, mint államférfiak és a nemzet képviselői. Önöknek nem elmarasztaló vagy felmentő
ítéletet kell hozniuk egy ember ügyében, hanem a közüdvöt érintő intézkedést […] Ha Lajos vádlottja
lehet egy pernek, akkor fel is lehet menteni. […] De ha Lajost felmentik, mivé lesz a forradalom? Ha
Lajos ártatlan, akkor a szabadság minden védelmezője rágalmazóvá válik. Az alkotmányra hivatkozva
érvelnek  a  király  mellett.  Ami  engem  illet,  pirulnék  komolyan  venni  ezeket  az  alkotmányos
szócsavarásokat. Rágódjanak rajtuk a jogi egyetemeken, meg a londoni, bécsi és berlini udvarokban.”

(Robespierre)

a) Melyik politikai csoportosulás vezetőjétől származik a fenti beszédrészlet?
________________________________________________________________________________________________

b) Milyen intézkedés meghozatala mellett érvel?
________________________________________________________________________________________________

c) Melyik hatalmi ág képviselőihez szólt beszédében?
________________________________________________________________________________________________

d) Melyik évben kezdődött a szövegben említett forradalom?
________________________________________________________________________________________________

e) Nevezze meg, milyen XIX. századi politikai eszme alapja a szöveg alábbi két kifejezése:
nemzet: ________________________________________________
szabadság: ________________________________________________
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16. A feladat a második ipari forradalom találmányaihoz kötődik. (E/2)
Az  alábbi  képek  híres  találmányokat  ábrázolnak.  Írja  a  pontozott  vonalra,  mi  volt  ezen
találmányok  jelentősége!  Az  első  találmánynál  példaként  megadtunk  egy  lehetséges  megoldást.
(Elemenként 0,5 pont.)

Példa:
A Déry-Bláthy-Zipernowsky-féle transzformátor
A találmány jelentősége: Szállíthatóvá teszi az elektromos 
áramot.

a) Otto négyütemű motorja b) Puskás Tivadar telefonközpontja

A találmány jelentősége: A találmány jelentősége: 

c) Bessemer acélkohója d) Just Sándor és Franjo Hanaman
volfrámszálas izzójának plakátja

A találmány jelentősége: A találmány jelentősége: 
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17. A feladat a XVIII–XIX. századi Franciaország történelméhez kapcsolódik. (E/5)
Oldja meg a feladatot a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

a)  Párosítsa  a  képeket  a  történelmi  eseményekhez!  Írja  a  képek  betűjelét  a  hozzájuk  tartozó
eseményekhez!

A) B)

C) D)

Krími háború Francia–porosz
háború, 1870

Francia
forradalom, 1789

Oroszországi
hadjárat

Képek betűjele

b) Nevezze meg, ki volt az események idején Franciaország államfője!
Krími háború: ________________________________________________
Francia-porosz háború, 1870: ________________________________________________
Francia forradalom, 1789: ________________________________________________
Oroszországi hadjárat: ________________________________________________
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c) Nevezze meg, mely területekre vonatkozik az alábbi meghatározás!
Franciaország két – többségében – német nyelvű északkeleti régiója. A területek székhelyei: Strasbourg
és  Metz.  A  német  egység  megvalósuláskor  e  területeket  Franciaország  elveszítette,  de  később
visszaszerezte.

A területek neve: ________________________________________________

d) Írja le, melyik állammal vívott küzdelemben veszítette el Franciaország a c) feladatrészben
meghatározott területeket!

Az állam neve: ________________________________________________

18. A feladat a XIX. századi városiasodáshoz kapcsolódik. (E/4)
Döntse  el  a  képek  és  ismeretei  alapján  az  alábbi  meghatározásokról,  hogy  Londonra  vagy
Párizsra igazak-e! Írja az állítások sorszámát a képek alatti pontozott vonalra! (Elemenként 0,5 pont.)

London: Kristálypalota Párizs: az Eiffel-torony építése

________________________________________________ ________________________________________________ 

1. A XIX. századra a világ pénzügyi központjává és egyben legnépesebb városává vált a  legnagyobb  
gyarmatbirodalom központjaként.

2.  Mai  kinézetét  leginkább  a  császár  által  kinevezett,  1853  és  1869  között  hivatalban  lévő  
prefektusának köszönheti, aki a sugárutak és körutak hálózatát tervezte.

3.  Az  1889-es  világkiállításra,  az  akkor  legmodernebbnek  számító  technológiával  készült,  
ideiglenesnek szánt építmény vált a város egyik jelképévé.

4.  A XIX.  században szegény lakosságának jó részét az ország katolikus etnikai kisebbségét alkotó  
bevándorlók tették ki.

5. Miután a kétkamarás törvényhozás épülete 1834-ben leégett, új palotát emeltek erre a célra a híres 
óratoronnyal.

6. Uralkodója 1806-ban kezdte építtetni a forradalom során és az azt követő háborúkban elesetteknek 
emléket állító Diadalívet.

7.  1863-tól  itt  építették  meg  a  világ  első  földalatti  vasútját,  melynek  alagútjai  a  XX.  században  
óvóhelyként is szolgáltak a német bombázások idején.

8. Itt tartották 1851-ben a legelső világkiállítást, az erre az alkalomra épített, öntöttvas  szerkezetű,  
üvegtáblákkal borított csarnokban.
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19. A feladat az ipari forradalmak korában jellemző demográfiai változásokkal kapcsolatos. 
Nevezze meg az adatok és ismeretei segítségével azt az országot, amelyre az állítás vonatkozik!
A táblázatban szereplő országok közül válasszon! (Elemenként 1 pont.) (E/4) 

a)  Az  ország  történetében  a  legjelentősebb  kivándorlási  hullámot  az  1845-ben  megjelenő
burgonyavész és az azt követő éhínség idézte elő. Az 1860-as évekre az innen kivándoroltak alkották az
Egyesült Államok katolikus lakosságának túlnyomó többségét.

________________________________________________

b) A második ipari forradalom kezdeti időszakában még jelentős volt innen a kivándorlás az Egyesült
Államokba.  Később  a  látványos  gazdasági  fejlődéssel  és  az  első  gyarmatok  megszerzésével
összefüggésben visszaesett a kivándorlók száma.

________________________________________________

c)  A  XIX–XX.  század  fordulóján  bekövetkezett  gazdasági  visszaesés  jelentős  kivándorlási  hullámot
indított el. A XX. század első évtizedében kivándorló több mint kétmillió lakos többsége az országnak
az ipari forradalom által nem érintett, elmaradottabb déli területeiről származott.

________________________________________________

d)  A  kivándorlók  száma  a  XIX–XX.  század  fordulóján  jelentősen  nőtt,  elsősorban  az  antiszemita
pogromok  (a  zsidók  ellen  szervezett,  gyilkosságokkal  és  rombolással  járó  támadások)  miatt.  A
számukra kijelölt letelepedési övezetekben élő zsidók közül a XIX. század utolsó és a XX. század első
évtizedében összesen több mint egy millióan menekültek az Egyesült Államokba.

________________________________________________

20. A feladat az Amerikai Egyesült Államok történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!

„2. § A Képviselőház az egyes államok népe által minden második évben választott tagokból áll, s az
egyes  államok  választói  az  [adott]  állam  […]  törvényhozási  ágába  történő  választások  alkalmával
megkívánt  kellékeknek kell,  hogy megfeleljenek.  […] A képviselőket  és a közvetlen adókat  az  Unió
részét  alkotó  államok  között  számarányuknak  megfelelően  kell  elosztani,  amelyet  úgy  kell
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meghatározni,  hogy  a  szabad  személyek  számához,  beleértve  a  bizonyos  számú  évig  szolgálat
teljesítésére  kötelezett  személyeket,  de  nem  értve  bele  az  adót  nem  fizető  indiánokat,  hozzáadják
minden egyéb személy számának háromötödét. […] New Hampshire állam három, Massachusetts állam
nyolc,  Rhode-Island  egy,  Connecticut  állam  öt,  New  York  állam  hat,  New  Jersey  állam  négy,
Pennsylvania állam nyolc, Delaware állam egy, Maryland állam hat, Virginia állam tíz, Észak-Carolina
állam öt, Dél-Carolina állam öt, Georgia állam három képviselő választására jogosult. […] 
3.  § Az Egyesült  Államok Szenátusa az egyes államokat képviselő két-két szenátorból  áll,  akiket az
állam törvényhozó testülete hatévi időtartamra választ; minden szenátor egy szavazattal rendelkezik.
Közvetlen az első választást követő összeülés után a szenátorokat a lehetőség szerint három egyforma
létszámú osztályba  kell  sorolni.  Az  első  osztályba  tartozó szenátorok  mandátuma a  második év,  a
második  osztályba  tartozó  szenátorok  mandátuma  a  negyedik  év,  a  harmadik  osztályba  tartozó
szenátorok mandátuma a hatodik év végén megszűnik,  s  így a Szenátus egyharmadát kétévenként
választják újjá.” 

(Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya)

a) Elsősorban kiket ért az alkotmány szövege „minden egyéb személy” alatt?  (Válaszként nem
fogadható el: nők, gyerekek.) (0,5 pont)

____________________________________________________________________________________________________________

b) A képviselők (a Képviselőház tagjai) számának meghatározása kompromisszumot jelentett
az északi és a déli államok között. Magyarázza meg a kompromisszum lényegét a forrás alapján!
(1 pont)

____________________________________________________________________________________________________________

c) Hogyan rendelkezik a forrás első bekezdése a választójogról? Karikázza be a helyes válasz
sorszámát! (0,5 pont)

1. általános választójogot rendel el
2. a választójogot cenzushoz köti
3. a választójogot nem szabályozza általánosan

d) A c) feladatrészben adott válaszát indokolja a forrás alapján! (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

e) Hány szenátora volt az Egyesült Államoknak az alkotmány kiadásakor? (0,5 pont)
______________

f) Hány évre szól (az első választásokat kivéve) a szenátorok mandátuma? (0,5 pont)
______________

21. A feladat Napóleonhoz kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás, a térkép és ismeretei segítségével!  A forrás szövegéből néhány
ország nevét kihagytuk, és nagybetűkel helyettesítettük. (Elemenként 0,5 pont.)

„[A  kontinentális]  Európában  négy  nagyhatalom  van  […]  élén  Franciaország  áll,  erősebb,  mint
bármelyik a három közül, sőt képes mindannyiuknak ellenállni. Országunk egyesíti az embereket és a
gazdaságot. Az európai befolyást vele megosztó három közül kettő [A és B] vetélytársa és természetes
ellensége. A harmadik [C], amelyet hatalmas térségek választanak el tőle, közvetlenül egyáltalán nem
ellensége,  de  közvetve  igen,  mint  Franciaország  legrégibb  [önálló  államiságát  korábban  elveszítő]
szövetségesének  [D]  természetes  ellensége.  Szükséges,  hogy  ezentúl  [A]  ne  közvetlenül
Franciaországgal  és  a  franciák  alapította  államokkal  legyen  határos,  és  hogy  a  velencei  államért,
Tirolért, svábföldi birtokaiért és a szomszédos államokra vonatkozó igényeiért cserébe Havasalföldet,
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Besszarábiát  és  Bulgária  legészakibb  részét  adjuk  neki.  [C]  így  [A]  természetes  vetélytársává  és
ellenségévé válik, de az természetes szövetségesre talál Franciaországban.” 

(Talleyrand, francia diplomata levele Napóleonnak, 1805)

a) Nevezze meg a szövegben nagybetűkkel jelölt országokat!
A: ________________________________________________
B: ________________________________________________
C: ________________________________________________
D: ________________________________________________

b) Melyik, a térképen jelölt helyszínre illenek a leírások? Írja a megfelelő helyszín sorszámát a
leíráshoz!
Napóleon  bevonult  az  ellenség  fővárosába,  de  a  súlyos  tűzvész  miatt  kénytelen  volt  hamarosan
kiüríteni: _______
A szövegben említett valamennyi nagyhatalom csapatai megütköztek ebben a csatában: _______
A csatára Napóleon két száműzetése között került sor: _______
A Napóleon utáni Európa hatalmi viszonyairól döntöttek a diplomaták: _______
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22.  A  feladat  a  XIX.  század  második  felére  és  a  XX.  század  elejére  jellemző  balkáni
konfliktusokkal kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!

„Nem  az  okozta  az  ellentéteket,  hogy  mikor  Bosznia-Hercegovinát  megszálltuk,  Szerbia  útjába
kerültünk,  hanem  azért  szálltuk  meg  Bosznia-Hercegovinát,  mert  Szerbia  nemcsak  Bosznia  és
Hercegovina után vágyódott. […] Bosznia és Hercegovina átengedése nem elégítette volna ki Szerbiát;
ellenkezőleg, új ösztökélés lett volna arra, hogy e kis állam még erélyesebben törjön a tenger felé […].
Igaz,  hogy  [a  megszállás  előtt]  a  bosznia-hercegovinai  lakosság  lázadását  a  […b)...]  uralom  ellen
Szerbia és Montenegró támogatta, de az is igaz, hogy már a ’60-as években Miletics [magyarországi
szerb nemzetiségi vezető] nagyszerb-propagandát csinált a magyar integritás rovására.” 

(Ifjabb Andrássy Gyula, a Monarchia utolsó külügyminisztere, 1921)

a) Karikázza be a következő állítások közül annak a kettőnek a sorszámát, amelyek a forrás
alapján kifejezik ifjabb Andrássy Gyula álláspontját! (Elemenként 0,5 pont.)
1.  A  Monarchia  és  Szerbia  viszonyának  megromlása  szerinte  Bosznia-Hercegovina  megszállásakor
kezdődött.
2. Véleménye szerint elhibázott lépés volt Bosznia-Hercegovina megszállása.
3. Véleménye szerint Bosznia-Hercegovina megszállása önvédelem volt a Monarchia részéről.
4. A Monarchia és Szerbia viszonyának elmérgesedéséért a szerb nacionalizmust teszi felelőssé.
5. Álláspontja szerint a Monarchia Szerbia és Montenegró egymás elleni háborúját akadályozta meg
Bosznia-Hercegovina megszállásával.

b) Nevezze meg azt a népet, amelyiknek neve hiányzik a forrás b) betűvel jelzett részéről! (1 p.)
__________________________________________________________________________________

c)  Melyik  térképjel  jelöli  a  térképvázlaton  Bosznia-Hercegovinát?  Karikázza  be  a  megfelelő
térképjel sorszámát! (1 pont)

d)  Mikorra  vezetett  háborúhoz  a  Monarchia  és  Szerbia  konfliktusa?  Adja  meg  a  háború
kirobbanásának pontos dátumát (év, hónap, nap)! (1 pont)
__________________________________________________________________________________
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23. A feladat a bécsi kongresszus nyomán kialakult nagyhatalmi együttműködéssel kapcsolatos.
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (E/4)

Forradalmak Európában

a)  A  térképen  jelölt  forradalmi  mozgalmak  mindegyike  ugyanabban  az  évben  robbant  ki.
Melyik volt ez az év? (1 pont)

_________________________________________

b)  „Ha bármely állam bármilyen más [forradalmi állapotban lévő] állam közelségét veszedelmesnek
fogja tartani, először rábeszéléssel, ha szükséges fegyverrel fog föllépni.” (Határozat, 1820)
Nevezze meg azt a szövetséget, amely az idézett határozatot hozta! (1 pont)

_________________________________________

c) Nevezzen meg két nagyhatalmat, amely tagja volt ennek a szövetségnek! (Elemenként 0,5 p.)
1. _________________________________________; 2. _________________________________________;

d) Nevezze meg a térképvázlat segítségével azt az államot, amelyik sikeres forradalom révén
kivívta függetlenségét! (1 pont)

______________________________________________________________________
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24. A feladat az első ipari forradalomnak a társadalomra és az életmódra gyakorolt hatásaival
kapcsolatos. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a forrásrészletek és ismeretei segítségével!

„A vidékbeli kertész a napot munkában töltvén el, este megrakja szekerét s éjszaka a városba jön és
lerakodik,  és napkelte előtt  vissza  is indul.  A londoni  tunya reggel  8-9-kor fölkelvén,  a piacot friss
zöldséggel tele s illatozva találja. […] Miért oly tiszta a londoni polgár háza, udvara bútora, edénye?
Mert a vizet olcsón, könnyen és nagy bőségben kapja. Több vízvezető társaságok vannak.”
„Előttem  fekvék  New  Castle  nyílt  környéke,  ellepve  a  sok  gyáraktól,  […]  az  egész  egy  nagy
kovácsműhely, melyben korom, pörölyhang, dörömbölés, csattogás, gőzzúgás, füst, tűz mindenfelé és
kémények […].  S este […] [egy] titkos erő […] meggyúlt leheletével napként megvilágítja a roppant
termeket, mikben sok ezer orsók, kerekek, szövőszékek űzik süket s rejtélyes játékaikat […].” 

(Részletek Szemere Bertalan útleírásából, 1838)

a)  Indokolja  meg,  miként  járultak  hozzá  az  első  forrásrészletben  leírt  új  jelenségek  a
halandóság csökkenéséhez! (Elemenként 1 pont.)

1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________

b)  Döntse  el,  hogy  igazak  vagy  hamisak-e  az  alábbi  állítások  a  forrásrészletekben  leírtak
alapján! Tegyen X jelet a táblázat megfelelő oszlopába! (Elemenként 0,5 pont.)

Állítás Igaz Hamis

1)  A  városokban  élők  életkörülményei  minden  tekintetben  javultak  az  ipari
forradalmak következtében.

2) Az elektromos hálózat kiépülése lehetővé tette az éjszakai műszak bevezetését.

25. A feladat az ipari forradalmak demográfiai következményeivel kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)
a) Állapítsa meg, hogy a felsorolt jelenségek közül melyek olvashatóak le a forrásokról! Írja a
táblázatba, a forrás betűjele mellé, a hozzá tartozó jelenség sorszámát!  Minden sorba egyetlen
sorszámot írjon! Két jelenség sorszáma kimarad.

Jelenségek: 1. asszimiláció; 2. társadalmi rétegek lakóhely szerinti elkülönülése; 3. kivándorlás; 
4. természetes szaporodás; 5. a középosztály kiszélesedése; 6. városiasodás;

A) A munkáslakosság aránya Párizs 
egyes kerületeiben (%), 1872
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B) C)

A Zsidó Letelepülési Övezet Oroszországban
és a zsidó lakosság menekülése, XX. század

eleje

D)

Születési és halálozási arány néhány európai országban, 1913

Ország Születési arány (ezrelék) Halálozási arány (ezrelék)

Belgium 22,3 14,2

Németország 27,5 15

Nagy-Britannia 24,1 13,8

Olaszország 31,7 17,7

Franciaország 18,8 17,7

Portugália 32,5 20,6

A forrás betűjele A jelenség sorszáma

A)

B)

C)

D)
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b) Nevezze meg azt az országot, amelyikre a leírás vonatkozik! A forrásokban szereplő országok
közül válasszon!

1. Viszonylag alacsony volt a születési és halálozási arány. A XIX. század végén az ország minden tízedik
lakosa a fővárosban élt.

______________________________________________________

2.  Az  iparosodásban  élen  járó  ország  lakosságának  nagyjából  fele  városi  lakos  volt  a  XIX.  század
közepén. A városi lakosoknak ekkor körülbelül harmada a fővárosban élt.

______________________________________________________

3. A főváros a második császárság időszakában fejlődött a leggyorsabban. Az ország lakossága az ipari
forradalmak korának végén már csak kis mértékben növekedett.

______________________________________________________

4.  A  korszakban létrejött  államban hagyományosan magas  volt  a  születések  száma.  Fővárosa  nem
számított ipari központnak, ezért az itt élők aránya más európai fővárosokhoz viszonyítva alacsony
volt.

______________________________________________________


